TV VANDAAG woensdag 13 februari
De meest kolossale clash
in de Champions League
is natuurlijk Real Madrid
tegen Manchester United.
Niemand kan op tegen
Messi, maar ook Cristiano
Ronaldo en Robin van
Persie zijn van absolute
wereldklasse. Deze ronde
sneuvelt één van hen…
◀ Ronaldo: heeft
hij een hekel aan
Nederlanders?

Manchester United heeft met Robin
van Persie een topaankoop gedaan.
De Rotterdammer manifesteert zich zo
goed bij de Engelse topclub, dat hij al
wordt vergeleken met Eric Cantona.
En dat is in Manchester het grootste
compliment dat je kunt krijgen. Cristiano
Ronaldo daarentegen lijkt bij Real Madrid
op weg naar de uitgang. Het wonderkind
komt ontevreden over en maakt ruzie met
iedereen, onder wie zijn landgenoot en
coach José Mourinho. Of zijn dat slechts
praatjes van roddelsportkrant Marca?

Robins revanche?
Robin van Persie is in de Champions
League nooit erg ver gekomen. In 2006
haalde zijn Arsenal de finale tegen Barça,
maar toen zat hij zich 90 minuten lang te
verbijten op de bank. Alle andere jaren
werd Arsenal in een vroeg stadium
uitgeschakeld, vaak door Barcelona.
Deze frustratie was voor van Persie de
aanleiding om van club te wisselen en met
Manchester United jacht te maken op de
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Sterren clashen
beker met de grote oren. Maar nu komt
hij in de eerste de beste knockoutronde
al een grootmacht tegen: Real Madrid.
Hij lijkt nu wel meer kans te maken op
succes. We zijn benieuwd.

Cristiano’s klasse
Cristiano Ronaldo heeft veel irritante
gewoontes. Eén van de opvallendste is
dat hij altijd fantastisch speelt tegen
Nederlandse ploegen. Nederland-Portugal
was zijn beste wedstrijd op het EK en ook
Ajax heeft al drie jaar achtereen zijn

toorn moeten ondervinden in de poule
fase van de Champions League. Is hij
extra gemotiveerd tegen Nederlanders?
Halen we het bloed onder zijn nagels
vandaan? Wat hebben we hem misdaan?
Is het omdat Cruijff de grondlegger is van
het succes van Barca? Nu de grootste ster
van de tegenstander vanavond een
Nederlander is, zal het niet veel anders
zijn. Man U moet oppassen. (MK)
20.15 ❘ Champions League: Real Madrid –
Manchester United ❘ Nederland 3

filmtips vandaag
Men in Black II (((
RTL 7 ı 20.30 - 22.10
Sciencefiction USA 2002 - 88M
met: Will Smith, Tommy Lee Jones,
Rip Torn regie: Barry Sonnenfeld
De slagzin zit er net even naast: ’Zelfde
planeet. Nieuw schorem.’ Dat moet
eigenlijk zijn: ’Nieuw schorem. Zelfde
film.’ Men in Black II is helemaal volgens
de beproefde Hollywood-methode
geschoten: verander nooit de winnende
formule. Aan het einde van het eerste
deel werd het geheugen van Jones
’geneuraliseerd’, maar hij wordt nu toch
weer van stal gehaald. Smith heeft hem
nodig om de aarde opnieuw van de
ondergang te redden. Dit vervolg mist
één cruciaal element ten opzichte van
deel 1: het verrassingseffect.
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Ghost (((
RTL 8 ı 20.30 - 23.05
Fantasy USA 1990 - 127M
met: Patrick Swayze, Demi Moore,
Whoopi Goldberg regie: Jerry Zucker
Bankier Swayze en kunstenares Moore
hebben een fantastische relatie, totdat
Swayze op een dag wordt vermoord. Hij
kan als geest echter geen rust vinden,
omdat Moore wordt bedreigd door een
levensgevaarlijke crimineel. Swayze
probeert haar te beschermen en
schakelt hiervoor Goldberg in, een
oplichtster die als paranormaal medium
de kost verdient. De gelijkenis met films
als Always en Truly Madly Deeply, die
omstreeks dezelfde tijd uitkwamen,
is opmerkelijk, maar het verhaal van
Ghost steekt daar wat magertjes bij af.

